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Samenvatting van de resultaten van het onderzoeksproject WelPa 

 

Onderzoek naar het verbeteren van het welzijn van paarden in maneges en pensionstallen 

Uitgevoerd door de Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Gent en Equus Research 

 

• Looptijd: maart 2017 – mei 2018 

• Twee deelprojecten 

o 1) Inventarisatie dagdagelijkse praktijk relevant voor paardenwelzijn in Vlaamse maneges en 

pensionstallen d.m.v. een online enquête 

▪ Identificeren van potentiele knelpunten op basis van gegevens gerapporteerd door manege- 

en pensionstalhouders  

o 2) Traject met demobedrijven waarbij, via een gevalideerd welzijnsbeoordelingsprotocol (Keurmerk 

Paarden Welzijn (KPW), gebaseerd op een internationale standaard), het paardenwelzijn werd 

geëvalueerd en vervolgens getracht werd met behulp van Human Behaviour Change (HBC) technieken 

eventuele knelpunten proberen op te lossen of het effect ervan te verminderen. 

Alle (deel)onderzoeken waren opgebouwd volgens de vier Welfare Quality® principes: Goede Voeding, Goede 

Huisvesting, Goede Gezondheid en Gepast Gedrag. De valide en betrouwbare parameters binnen deze principes worden 

zowel aan omgeving, dier als management gemeten en zijn gebaseerd op wetenschappelijk bepaalde fysiologische en 

ethologische basisbehoeften van de diersoort in kwestie (Blokhuis et al 2013). 

 

Deelproject 1 Inventarisatie dagdagelijkse praktijk 

Vragenlijst voor manege- en pensionstalhouders met 42 vragen; onderscheid tussen “binnenseizoen” (van ± oktober tot 

en met ± april) en het “buitenseizoen” (van ± mei tot en met ± september) 

• De vragenlijst was online beschikbaar van 30 april 2017 tot en met 31 mei 2017 

• 122 bedrijven namen deel, waarvoor van 83 voldoende data beschikbaar waren 

o 4 maneges, 43 pensionstallen, 23 gemengde bedrijven (manege en pensionstal), 13 “andere” 

bedrijven 

o 34% had het Equilabel 

o Deze 83 bedrijven hadden in totaal 1872 paarden en 791 pony’s, met een gemiddelde van 23 paarden 

en 10 pony’s per bedrijf  

• Gevonden positieve punten 

o Goede voeding 

▪ 20 van 75 bedrijven maakten gebruik van slowfeeders  

▪ Bij 8 bedrijven hadden paarden permanent toegang tot weidegang  

▪ Het type voeding na het langste interval leken veel bedrijven te hebben afgestemd op de 

fysiologische behoeften 

o Goede huisvesting – beweging  

▪ Dagelijkse vrije beweging tijdens het buitenseizoen was voldoende voor het merendeel van 

de bedrijven 

▪ Voor het merendeel van de lespaarden blijft de werkbelasting beperkt tot minder dan 16 uur 

per week 
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• Gevonden potentiële knelpunten: 

o Goede voeding 

▪ Op 47 bedrijven was er een te groot interval (> 10 uur) waarin er geen toegang is tot eetbaar 

ruwvoer, hetgeen niet aansluit bij de fysiologische behoeften van paarden en waardoor het 

risico op voedinggerelateerde problemen verhoogd wordt. 

▪ Op de bedrijven waar krachtvoer na het langste interval als eerste gevoerd werd, was het 

interval tussen voerbeurten erg lang: meer dan 12 uur gemiddeld Hierdoor was het risico op 

voedinggerelateerde veterinaire en gedragsproblemen verhoogd. 

o Goede huisvesting – beweging 

▪ Dagelijkse vrije beweging voor de paarden was mogelijk bij 50% van de bedrijven, maar dit 

was veel beperkter tijdens het binnenseizoen. 

▪ Gemiddelde vrije beweging per dag op 26 van 51 bedrijven bleek onvoldoende 

• 11 bedrijven waar paarden minder dan 1 uur vrije beweging per week krijgen 

• Veel bedrijven hadden (veel) te weinig paddocks om alle paarden dagelijks vrije 

beweging te kunnen geven 

▪ Op 37 bedrijven waren onvoldoende boxen aanwezig van internationale minimale maat om 

alle paarden (groter dan 1,50m) aanwezig op dat bedrijf te kunnen huisvesten 

▪ 5 bedrijven gebruikten stands als permanente huisvesting, waarvan slechts 1 bedrijf dit 

combineerde met dagelijks voldoende vrije beweging. 

▪ Er waren 5 bedrijven waar de dieren (volgens eigen opgave) tot 30 uur per week werken.   

o Goede huisvesting – schuilgelegenheid 

▪ De resultaten gaven aan dat dit vermoedelijk onvoldoende is op veel bedrijven, maar dit kan 

ook te wijten zijn aan de gemeentelijke beperkingen omtrent het bouwen van schuilstallen 

 

 

Deelproject 2 Demobedrijven 

• 13 demobedrijven (7 pensionstallen en 6 gemengde bedrijven) met in totaal 561 paarden en pony’s. 

o Tweemaal werd het paardenwelzijn beoordeeld volgens het KPW protocol  

▪ 1e maal aangekondigd bezoek (PRE – bij aanvang van project, in juni 2017); 2e maal 

onaangekondigd bezoek (POST – aan einde van project, in maart 2018) 

▪ 20 willekeurig gekozen paarden per bedrijf werden individueel bekeken; bij POST meting 50% 

zelfde paarden 50% “nieuwe” paarden (totaal 244 respectievelijk 245) 

o Interactieve workshop voor de demobedrijven, met wetenschappelijke inzichten in de behoeften van 

het paard gezien vanuit het standpunt van het paard (juli 2017). 

o Identificatie van eventuele individuele knelpunten op bedrijven. Vervolgens gepersonaliseerde 

ondersteuning (“human behaviour change” principes) bieden om knelpunten pragmatisch en binnen 

de context van het bedrijf, maar met oog voor het welzijn van het paard, te verbeteren. Dit liep 

gedurende de periode augustus 2017 t.e.m. maart 2018. 

o Inventarisatie van de ervaring van de demobedrijven m.b.t. hun deelname aan het WelPa-project. 

Resultaten: 

• Goede voeding - rantsoen 

o Significante verbetering van het rantsoen  

▪ De verbetering was vooral het gevolg van de toename van het aantal ruwvoerbeurten en een 

betere verdeling van de ruwvoerbeurten overheen een dag van 24u (bij 5/13 bedrijven). Bij 
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4 bedrijven was en bleef dit criterium in orde. Er was ook een toename van aantal dieren met 

slowfeeders bij 7 van de 13 bedrijven (van 37 naar 70 paarden). Bij 7 van de 13 bedrijven werd 

zo omgeschakeld dat de eerste voerbeurt na het langste interval uit ruwvoer (in plaats van 

krachtvoer) bestond. 

▪ Gepersonaliseerde ondersteuning bestond onder andere uit begeleiden van een overleg met 

alle werknemers om tot een gezamenlijke, passende oplossing te komen t.a.v. het voerbeleid; 

meedenken over oplossingen om ‘s avonds de juiste porties ruwvoer te laten geven; 

adviseren over types slowfeeders etc.   

o Het verbeterde voerbeleid was niet gereflecteerd in de Body Condition Score, wegens de te korte 

opvolgingstijd.  

o In vergelijking met een Nederlands onderzoek (Visser et al. 2014) waren de Vlaamse paarden vaker te 

dik (35% van de WelPa paarden had een Body Condition Score van 4; in Nederland was dit 18%). 

• Goede voeding - watervoorziening 

o Vrijwel alle watervoorziening was OK. Tijdens het eerste bezoek was het enige vastgestelde probleem  

een te hoog ijzergehalte in het water, wat dodelijk kan zijn voor een paard. Dit probleem werd meteen 

geremedieerd. 

• Goede huisvesting - bewegingsgemak 

o De PRE meting  gebeurde tijdens het buitenseizoen en de paarden gingen gemiddeld 7,2 ± 4,0 uur per 

dag op de weide. Er was echter een grote spreiding (0,5 – 12,0 uur weidegang in het ‘buitenseizoen’). 

Er was een verslechtering van het bewegingsgemak tijdens de POST meting (tijdens het 

‘binnenseizoen’), omdat de weides niet meer toegankelijk waren wegens slecht weer en slechte 

bodemgesteldheid. Veel bedrijven hebben onvoldoende paddocks om dit op te vangen. Een aantal 

bedrijfshouders rapporteerden dat veel eigenaren van pensionpaarden niet regelden dat hun paarden 

dagelijks vrije beweging kregen.   

▪ Ook al wilden de ondernemers aspecten van bewegingsgemak wel verbeteren, in 6 à 8 

maanden tijd konden er geen grote infrastructurele werken worden gedaan om bijvoorbeeld 

extra paddocks aan te leggen. 

▪ 1 bedrijf is nu aan het (her)bouwen (plannen waren er reeds vóór deelname aan het project), 

3 bedrijven hebben (zeer) vergaande plannen om te gaan verbouwen om de huisvesting qua 

beweging en sociaal contact tussen de dieren te verbeteren, waar bij de WelPa onderzoekers 

extra input hebben gegeven. 

o Bij 32% (PRE) respectievelijk 38% (POST) van de paarden was de box te klein volgens internationale 

minimumafmetingen: vrije beweging of lesuren konden niet compenseren voor deze paarden. 

o 11 van de lespaarden (PRE en POST) stonden een deel van de week of hele week permanent in stands 

met 0 – 0,5 uur vrije beweging per dag. 

o Bij 15 dieren was de box meer dan 20% te klein, zonder dat daarnaast vrije beweging werd voorzien.  

o Slechts 1 bedrijf maakte al gebruik van individuele uitloop aan een aantal boxen.  

o Ook voor beweging zijn door de personaliseerde aanpak een aantal acties ondernomen, bijvoorbeeld: 

▪ Pony’s niet meer 1 voor 1 uit de box halen voor het uitmesten maar per gang als groep in een 

paddock laten en dan alle boxen uitmesten. 

▪ Eigenaren van pensionpaarden faciliteren in het opzetten van een onderling systeem om de 

paarden dagelijks uit hun box te laten. 

• Goede huisvesting - klimaat 

o 4 (PRE) respectievelijk 9 (POST) bedrijven met 1 of meer boxen die te donker waren (< 80 lux) 
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o De meeste boxen waren qua klimaat voldoende tot zeer goed 

• Goede huisvesting - rustcomfort 

o Dit was zelden een probleem.  

• Goede Gezondheid  

o Grootste probleem lijkt dieren die niet behandeld worden: 37 van de 52 dieren met een onregelmatige 

gang werden hiervoor niet behandeld. Wat betreft matige tot zeer gevoelige rugspieren werd geen 

enkel van de 49 dieren bij wie dit vastgesteld werd, daarvoor behandeld. Ten opzichte van Visser et al 

(2014) waren er wel minder dieren met gevoelige rugspieren (19% in het WelPa-project versus 23% in 

Nederland) 

• Gepast gedrag – sociaal contact 

o Sociaal contact wordt berekend over mogelijkheden per uur over 24 uur. Bij PRE was het op 10 

bedrijven gemiddeld gezien voldoende; bij POST was dit maar voor 5 bedrijven zo. De achteruitgang is 

vermoedelijk te wijten aan het verschil in buiten- (PRE) en binnenseizoen (POST). 

• Gepast gedrag – zichtverruiming (= mogelijkheid tot anticipatie op onverwachte gebeurtenis tijdens verblijf in 

box/stand)  

o Tijdens PRE is het voor 10 bedrijven gemiddeld gezien in orde versus voor 5 bedrijven bij POST. Ook 

dit verschil is vermoedelijk te wijten aan het onderscheid in management van paarden tijdens het 

buiten- (PRE) en binnenseizoen (POST). 

o Wel keken 10 (PRE) / 8 (POST) paarden die vanuit de box/stand uitkijken op blinde muur.  

 

Algemene opmerking van het deelproject met de demobedrijven: Het verschil in resultaten tussen PRE en POST is niet 

helemaal toe te schrijven aan toepassen van de voorgestelde technieken en ingrepen. In de POST fase leiden het seizoen 

en de daarbij behorende beperkingen (minder goed weer en slechtere bodemgesteldheid) tot een ander management. 

Dit management houdt in dat de paarden meer worden binnengehouden zonder compensatie waardoor er uit het KPW 

protocol een mindere welzijn beoordeling kwam.  

Zo werden voor huisvesting er relatief minder veranderingen geregistreerd tijdens de POST meting, door de 

winterperiode.  Ideaal gezien zouden de PRE- en de POST-fase in hetzelfde seizoen plaats gevonden hebben, maar 

daarvoor was de looptijd van het project te kort. 

Zeven van de ondernemers hebben wel actief aanpassingen gedaan ter verbetering van het rantsoen (bij 4 bedrijven 

was het rantsoen criterium reeds in orde), omdat dit op korte termijn haalbaar was. en geen tot een beperkte meerkost 

vergde.  

De ondernemers hebben aangegeven dat ze tevreden waren met de gepersonaliseerde en constructieve aanpak tijdens 

het demobedrijventraject, alsook met de op hun bedrijf behaalde resultaten. Ze vermeldden dat ze anders zijn gaan 

denken over (aspecten van) hun bedrijf in verband met paardenwelzijn. Onderzoek over langere periode zou moeten 

uitwijzen of de reeds geplande infrastructurele aanpassingen inderdaad gedaan worden en of de reeds gedane 

aanpassingen standhouden.  

 

 

Contact 

Machteld Van Dierendonck (machteld@equusresearch.nl of 0471 98 35 87) 

Christel Moons (Christel.Moons@UGent.be of 0472 992 867) 
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